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ñ ความส�าคัญของการท�างานเพื่อการด�ารงชีวิต
การท�างานเพือ่การด�ารงชวิีต เป็นการท�างานท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัทัว่ ๆ  ไป เช่น

การดูแลรักษาที่อยู่อาศัย  การสร้างชิ้นงานเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน  การซ่อมแซมส่ิงของเคร่ืองใช้

เพื่อช่วยเหลือตนเองได้  ประหยัดค่าใช้จ่าย  อ�านวยความสะดวก  หรือต่อยอดไปสู่การมีรายได้ 

สร้างอาชีพ เพื่อสามารถช่วยเหลือครอบครัวและสังคม  เช่น  การเลือกซื้ออาหาร หรือวัตถุดิบ

เพื่อน�ามาบริโภคในครอบครัว  การประกอบอาหารเพ่ือรับประทานร่วมกับกลุ่มเพื่อน  การถนอม

อาหารเพื่อให้เก็บรักษาอาหารได้นานข้ึน  การท�าความสะอาดบ้านเพ่ือความสะอาดและความ

ปลอดภัย  การตกแต่งอาคารสถานที่เพื่อใช้จัดงานตามประเพณี  การปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้

ตกแต่งสถานที่ หรือน�ามาประกอบอาหารเพื่อรับประทานได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■ วิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต 
■ ความคิดสรางสรรค
■ ทักษะการทํางานรวมกัน
■ ทักษะการจัดการ
■ ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
■ ทักษะแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต
■ คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
■ การใชัพลังงาน ทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน

	 ตัวชี้วัด

■ อธิบายวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑)

■  สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการทํางานรวมกัน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒)

■ มีทักษะการจัดการในการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓)

■ มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๔)

■ มีทักษะการแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๕)

■ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๖)

■  ใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

(ง ๑.๑ ม.๔-๖/๗)

หน่วยการเรียนรู้ที่หน่วยการเรียนรู้ที่

¤ÇÃÁÕÇÔ̧ Õ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ à¾×èÍãËŒ§Ò¹

·Õè·Ó»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

๒



การท�ำงำนเพ่ือกำรด�ำรงชวีติ	เป็นสิง่ท่ีจ�ำเป็นในชวีติประจ�ำวนั	
มีทั้งงำนที่ช่วยเหลือตนเอง	ผู้อื่น	และสังคม	รวมถึงงำนที่ท�ำเป็น
อำชพี	ส�ำหรบักำรท�ำงำนในครอบครัวและในโรงเรยีนของนกัเรยีน	
จ�ำเป็นต้องใช้ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	วิธีกำร	ทักษะกระบวนกำร
ท�ำงำนต่ำง	ๆ 	เพื่อให้งำนบรรลุผลส�ำเร็จและมีคุณภำพตำม
เปำหมำยที่ได้วำงไว้

  งานเพื่อการด�ารงชีวิตเป็นงานที่จ�าเป็นในการใช้ชีวิตประจ�าวัน  ซึ่งสามารถท�าได้ด้วยตนเอง

และช่วยเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  การฝึกฝนทักษะด้วยการปฏิบัติงานที่หลากหลาย

อยู่เสมอ จะช่วยให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด รวมถึงสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ เช่น การช่วยแม่

ท�าอาหารท�าให้พบว่าชอบท�าอาหาร การท�าอาหารเป็นเรือ่งสนกุ มสีิง่ทีน่่าสนใจให้เรียนรูแ้ละทดลอง

ปฏิบตัอิีกมาก การค้นพบความชอบและความถนดัจะท�าให้ปฏบิัตงิานเหล่านัน้ได้ด ีและการฝึกฝน

อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น  นอกจากนี้  การมีทักษะจากการปฏิบัติจะเป็นพื้นฐาน

ท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ ใช้ ในการด�ารงชีวิต  รวมถึงการปฏิบัติงานในวิชาชีพต่าง ๆ   ได้  ดังนั้น

เม่ือมโีอกาสปฏบิตังิานควรปฏบิตังิานด้วยตนเองอย่างเตม็ความสามารถ เนือ่งจากทกัษะทีเ่กดิขึน้

จะเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

หลักการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต ๓



ช่วยสรางประสบการณ

การลงมือปฏิบัติจริงบ่อย ๆ  จะเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์ในภายหน้าได้ เช่น การท�าอาหารรับประทานเอง ในอนาคต

อาจต่อยอดประกอบอาชีพเป็นเชฟได้

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  ผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณค่าและมี

ความรู้สึกดีในสิ่งที่ท�า  เช่น บ้านสะอาดและสวยงามเกิดจาก

การท�าความสะอาดด้วยฝีมือของตนเอง

ช่วยใหคนพบความสามารถของตนเอง

งานช่วยให้ทราบว่าชอบสิ่งใด บกพร่องเรื่องใด ท�าให้

วางแผนเลือกอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการได้

เช่น ชอบปลกูต้นไม้ สามารถเลอืกอาชพีทีเ่กีย่วกบัพชืได้

เปนพื้นฐานการประกอบอาชีพ

งานเพือ่การด�ารงชวีติสามารถต่อยอดเพือ่เป็นอาชพีได้

เช่น งานตกแต่งห้อง งานประกอบอาหาร งานปลูกต้นไม้

ซึง่จะท�าให้เกดิทกัษะพืน้ฐาน เพือ่น�าไปสู่อาชพีทีส่นใจได้

ช่วยพัฒนาความคิดสรางสรรค

ในการท�างานบางคนอาจเกิดความคิดสร้างสรรค์ขณะคิด 

แต่บางคนอาจเกดิในขณะปฏบิตั ิเช่น ก่อนเริม่ประกอบอาหาร

ตั้งใจจะท�าเมนูใหม่ที่คิดไว้ แต่ในขณะปฏิบัติคิดขึ้นมาได้อีก

ช่วยสรางประโยชน  ใหผูอื่น

ผลงานที่ลงมือปฏิบัติจะสร้างประโยชน์ ให้ผู้อื่น  เช่น  ซื้อวัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพมาปรุงอาหารรับประทานในครอบครัว  ท�าให้สมาชิก

ในครอบครวัมีสุขภาพที่ดี

ความส�าคัญ
ของการท�างาน

เพื่อการ
ด�ารงชีวิต

๔



 ๒ หลักการท�างานเพื่อการด�ารงชีวิต
 การท�างานเพือ่การด�ารงชวีติควรค�านงึถงึสิง่ต่าง ๆ  เช่น ต้องมีทศันคติเชงิบวก รกัในงานทีท่�า  

มีความมุ่งมั่น อดทน ตั้งใจศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะฝีมือการท�างาน ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มืออาชีพ ซึ่งหลักการท�างานให้ประสบความส�าเร็จที่ส�าคัญ ดังนี้

๒.๑	มีทักษะในการท�างาน

  การท�างานทกุประเภท ผูป้ฏบิตังิานจะต้องฝึกทกัษะการท�างานและน�าทกัษะกระบวนการต่าง ๆ  

มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทักษะส�าคัญในการท�างานมีดังนี้

  การท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่ เป็นทมี ต้องมกีารแบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบอย่างชดัเจน มกีารปรึกษา

หารือ วางแผนร่วมกัน มอบหมายภาระงาน ติดตาม ประเมินผล น�าผลงานมาวิเคราะห์ถึงข้อดี เพื่อหา

แนวทางพัฒนาต่อยอด และวิเคราะห์ข้อเสียเพื่อปรับปรุงแก้ไข ซึี่งในชีวิตการท�างานจริงพบว่าบางคน 

มีความรู ้ความสามารถ แต่ไม่สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ ท�าให้ไม่มีความสุขในการท�างาน ดังนั้น 

การเรยีนรูแ้ละปรบัตวัให้เข้ากบัผูอ้ืน่ ย่อมท�าให้มคีวามสุขกบัการท�างาน เช่น การจดัการในบ้านสามารถ

ใช้ทักษะการท�างานร่วมกันของสมาชิกในบ้าน  โดยก�าหนดหน้าที่ตามความสามารถและเวลาว่างของ

สมาชิกแล้วลงมือปฏิบัต ิเพื่อให้บ้านสะอาด ปลอดภัย อาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุข

  การจดัการงานและคนให้สมัพันธ์กันเป็นวธิท่ีีจะท�าให้งานบรรลุเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ โดยมอบหมาย 

งานให้สอดคล้องกับความถนัดของแต่ละบุคคล มีการวางแผนการท�างานก่อนล่วงหน้า จัดล�าดับความ

ส�าคัญ  ก�าหนดเป้าหมาย  ทิศทางของงานให้ชัดเจน  และลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนด  มีการ

ประเมินตรวจสอบผลงาน หากพบว่าคณุภาพของงานไม่เป็นไปตามทีก่�าหนด จะต้องมกีารปรับปรุงแก้ไข 

ให้เสร็จทันตามเวลาที่ก�าหนด เช่น การประกอบอาหารสามารถใช้ทักษะการจัดการงานได ้โดยก�าหนด

เมนูอาหารล่วงหน้า เลือกซื้อวัตถุดิบ ตั้งใจท�าอาหารตามวิธีท�าที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้อาหารที่มีรสชาติด ี

และหมั่นฝึกท�าอาหารเป็นประจ�าสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต

ทักษะการท�างานร่วมกัน

ทักษะการจัดการงาน

หลักการท�างานเพื่อการด�ารงชีวิต 5



  การท�างานแม้จะมีการวางแผนท�างานอย่างดีแล้วก็ตาม  แต่อาจมีปญหาให้ต้องแก้ไข  ดังนั้น 

ต้องรู้จักวิธีการแก้ปญหาตามขั้นตอน

ตัวอยาง ปลูกพืชดอกแต่พืชไม่ออกดอก สามารถใช้ทักษะการแก้ปญหาตามขั้นตอนได้ ดังนี้

  ปจจุบันข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีวิทยาการและนวัตกรรมเกิดขึ้น  จึงควรหมั่น

หาความรู้ เพื่อน�ามาใช้ ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการแสวงหาความรู้ตามขั้นตอน

ตัวอยาง  ต้องการหาพันธุ์พืชที่ดูแลง่ายมาปลูก  เพื่อน�ามาใช้ ในการจัดตกแต่งบ้าน  สามารถใช้ทักษะ

การแสวงหาความรู้ตามขั้นตอนได้ ดังนี้

พืชไม่ออกดอก สบืค้นข้อมลูเกีย่วกบัพชื

ชนิดน้ัน  เพ่ือหาวิธีการ

ดูแลพืชที่ถูกต้อง

ดูแลพืชด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

เช่น ไม่รดน�า้มากเกนิไป

จัดให้อยู ่ในบริเวณท่ีมี

แสงแดดร�าไร

พิจารณาปญหา วางแผนการแก้ปญหา ลงมือแก้ปญหา ตรวจสอบปรับปรุง

เม่ือดูแลถูกวิธีแล้วให้

ประเมนิว่า พชืออกดอก

แล้วหรือไม่ และมปีริมาณ

มากน้อยเพยีงใด ใช้ระยะ

เวลาเท่าใด

ก�าหนดหัวข้อที่
ต้องการสืบค้น

วิเคราะห์ข้อมูล
ที่สืบค้นได้

สรุปผลและ
บันทึกข้อมูล

วางแผน
การสืบค้น

ด�าเนินการ
สืบค้น

พันธุ์พืชที่ดูแล

ง่าย นิยมน�ามา

ตกแต่งบ้าน

สบืค้นพนัธ์ุพชืจาก

เว็บไซต์เกี่ยวกับ

ไม้ดอก ไม้ประดับ

และร้านขายต้นไม้

ใกล้บ้าน

ไปสบืค้นจากเวบ็ไซต์

และร้านขายต้นไม้

ใกล้บ้าน  โดยศกึษา

พนัธุ ์ไม้ วธิกีารปลูก 

การดูแลรักษา

ตรวจสอบข้อมูลทีไ่ด้

ว ่าพันธุ ์พืชใดปลูก

และดแูลรักษาได้ง่าย

สรุปเลือกพันธุ ์พืช

ทีต้่องการแล้วบนัทกึ

เพื่อคัดเลือกพันธุ ์

พืชมาปลูกต่อไป

ทักษะการแกปญหา

ทักษะการแสวงหาความรู

๖



ลัก
ษณะขอ

งความคิดสรางสรรค

๒.๒	มีความคิดสร้างสรรค	ในการท�างาน

  ความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างชิ้นงานในวิชาการงานอาชีพและการท�า

ชิ้นงานเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้การท�าชิ้นงานมีความแปลกใหม่ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 

สร้างมูลค่าได้ การฝึกตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถปฏิบัติได้หลายวิธี เช่น ฝึกตั้งค�าถาม

ในเรื่องที่อยากรู้และหาค�าตอบ  ฝึกคิดหลายมิติหลายด้าน  ไม่ปดกั้นความคิดของตนเอง  ฝึกให้

เป็นคนช่างสังเกต ช่างจดจ�า กล้าแสดงความคิดเห็น โดยความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะดังนี้

ความละเอียดลออ (Elaboration)

  ความคดิในลกัษณะลงรายละเอยีด เพือ่ให้เกดิความ

สมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้น เช่น

  •  เลือกสี  ขนาด และลักษณะของกระถางต้นไม้ไว้

เมื่อต้องการจัดสวนในบริเวณบ้าน

  •  ประกอบอาหารโดยใส่เครื่องปรุงรสหลายชนิด

ตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด

ความคิดริเริ่ม (Originality)

  ความคิดแปลกใหม่ที่แตกต่างไปจากความคิดเดิม 

สามารถน�าไปประยกุต์ ใช้เพือ่ให้เกดิสิง่ใหม่ได้ ซึง่ต้อง

ไม่ซ�้ากับของเดิม หรือไม่เคยมีมาก่อน เช่น

 • เครื่องช่วยท�าความสะอาดบ้านแบบใหม่

 • อาหารเมนูใหม่
ความคล่องในการคิด (Fluency)

  ความสามารถในการคิดหาค�าตอบได้อย่างรวดเร็ว 

อาจกล่าวได้ว่าคดิได้ปรมิาณมากในเวลาทีจ่�ากดั เช่น

  •  ออกแบบห้องได้หลายรูปแบบในเวลาจ�ากัด

  •  ออกแบบการจดัตกแต่งอาหารหลากหลายรูปแบบ

ในเวลาจ�ากัด

ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility)

  ความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย  อาจ

กล่าวได้ว่าคิดได้หลายมุม เช่น

  •  ดัดแปลงอาหารชนิดหนึ่งให้เป็นอาหารชนิดใหม่

ได้อีกหลายเมนู

  •  น�าสิ่งของที่มีอยู่มาใช้ ในการประดับตกแต่งบ้าน

ได้หลากหลายรูปแบบ
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การสรางทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน
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	 ๒.๓	มคุีณธรรม	จรยิธรรม	เจตคต	ิและลกัษณะนสัิยทีด่ใีนการท�างาน
  การท�างานทุกอย่างนอกจากการมีทักษะ  มีฝีมือในการท�างานแล้ว  ส่ิงส�าคัญที่จะต้องมี 

คือ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และลักษณะนิสัยที่ดี ดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม

พ้ืนฐานท่ีบคุคลต้องมตีดิตวั เช่น ความซือ่สตัย์

ความอุตสาหะ  ความมีวินัย  คนที่มีคุณธรรม

จริยธรรม จะเป็นคนที่น่าคบหาสมาคม เพราะ

เป็นคนจิตใจดี  ไม่สร้างปญหาให้กับผู้อ่ืนและ

ช่วยให้การท�างานส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ลักษณะนิสัยที่ดี

การมีลักษณะนิสัยที่ดีในการท�างานเป็นผล

มาจากการมีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคตทิีด่ี

ต่องานที่ท�า  ลักษณะนิสัยที่ดีในการท�างาน

เช่น ตัง้ใจท�างานตามเป้าหมาย มีน�า้ใจต่อผูอ้ืน่ 

ท�างานอย่างเป็นระบบ

เจตคติ

ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

จะแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรม เช่น การรักงาน

ทีท่�า  การมุ่งม่ันตัง้ใจท�างาน การมีเจตคติที่ดี

ต่องานและเพื่อนร่วมงาน เกิดแรงบันดาลใจ

สามารถฟนฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ  ไปได้

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทํางาน

  การมีทัศนคติที่ดีต่อการท�างานที่ได้รับมอบหมาย  จะช่วยให้รู้สึกท้าทายและเกิดความมุ่งมั่น

ในการท�างาน เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย การสร้างทัศนคติที่ดีในการท�างานปฏิบัติได้ ดังนี้

              วางแผนการทํางาน 

ก�าหนดเป้าหมาย วางแผนการท�างาน
ล่วงหน้า เพื่อก�าหนดเวลาท�างาน

คิดบวก

คิดในสิ่งที่ดีเป็นพลังสู่ความส�าเร็จของ
การท�างาน สามารถแก้ไขปญหาได้

    เห็นอกเห็นใจผูอื่น

ช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า 
เพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ

สรางแรงบันดาลใจ

ท�ากิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับตนเองอยู่เสมอ เช่น ดูหนัง 
ฟงเพลง เดินทาง อ่านหนังสือ

ปรับตัวอยูเสมอ

ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

๘



๒.๔	การใช้พลังงาน	ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	

  การท�างานเพื่อการด�ารงชีวิต  สิ่งส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง  คือ  ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม รวมถึงโลกของเราด้วย หลายคนท�างานโดยค�านึงถึงความสะดวกของตนเองเป็นที่ตั้ง 

ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง  โดยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการท�างานของตนนั้นก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การทิ้งสารเคมีที่เหลือใช้ลงในล�าธารสาธารณะ การใช้สี 

ที่มีสารตะกั่วผสมอยู่  การใช้สารเคมีเร่งการเจริญเติบโตของพืช  การใช้น�้าและไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือย 

การใช้ถุงพลาสติกมากเกินความจ�าเป็น การซื้อถุงผ้าเพื่อใช้เพียงครั้งเดียว

  การท�างานในชวีติประจ�าวันทัง้งานท�าความ

สะอาดบ้าน  งานตกแต่งบ้าน  งานอาหาร  งาน 

ปลูกพืชต่าง ๆ   ล้วนต้องอาศัยพลังงานและ

ทรัพยากรทั้งสิ้น  ผู้ปฏิบัติงานจึงควรวางแผน 

การท�างาน เพือ่ให้สามารถใช้ทรพัยากรได้อย่าง 

คุ้มค่า ไม่เกิดขยะและมลพิษ รวมถึงไม่ท�าลาย

สิ่งแวดล้อมด้วย 

  ดงันัน้ การมจีติส�านกึทีด่ต่ีอการใช้พลงังาน

และการใช้ทรัพยากรจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่เรา 

ควรค�านึงถึง  เช่น  การใช้กระดาษก็ไม่ควร

ใช้เพียงหน้าเดียว  หน้ากระดาษด้านท่ีเหลือ

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการขีดเขียนได้อีก 

หรอืกระดาษทีใ่ช้หมดแล้วทัง้สองด้านสามารถน�า

ไปใช้เป็นเศษวัสดุเพื่อประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ  ได้
 การใช้ถุงผ้าอย่างคุ้มค่าแทนการใช้ถุงพลาสติกเป็นการใช้

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

	 การการท�ำงำนถือเป็นภำรกิจอย่ำงหนึ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ	 ทั้งเพ่ือกำรด�ำเนินชีวิตที่
ดีข้ึน	 หรือเพ่ือหำรำยได้มำเลี้ยงชีพ	 งำนที่เรำเห็นอยู่มำกมำยรอบตัวนั้น	 ถึงแม้หลำยอย่ำงจะดู
เหมือนง่ำย	 ใคร	ๆ 	 ก็สำมำรถท�ำได้	 แต่	ในควำมเป็นจริงนั้นบุคคลหลำยคนก็ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ	
ในกำรท�ำงำน	ด้วยเหตนุี	้กำรเรยีนรู้หลกักำรท�ำงำนเพือ่กำรด�ำรงชวีติจงึเป็นสิง่จ�ำเป็นเพรำะเป็นควำมรู	้
และทักษะที่จะติดตัวเรำไปตลอดชีวิต	 ซึ่งเรำสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ได้จริง	และน�ำไปประยุกต์เป็นอำชีพในอนำคตได้

สรปุ
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